Wydawanie zezwoleń, decyzje i wnioski, realizacja inwestycji,
lokalizowanie obiektów, urządzeń, reklam, awaryjne zajęcie pasa
drogowego, zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, stawki
Warsztaty skierowane do osób zajmujących się wydawaniem zezwoleń i decyzji na zajęcie pasa drogowego

Procedura dotycząca dróg wewnętrznych
Praktyczne warsztaty, które poprowadzi praktyk z UM Bochnia - bez czytania ustaw, same praktyczne
przykłady z urzędu i wymiana doświadczeń

Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje
po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania
przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej
wiedzy eksperckiej.

W programie m.in.:
Omówienie organizacji ruchu tymczasowej i stałej
Kodeks reklamowy a opłata za zajęcie pasa drogowego - od kiedy, w jaki sposób, na jakiej podstawie
i w jakiej wysokości naliczać opłaty?
Procedura postępowania w przypadku zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz
problematyka dróg wewnętrznych
Zmiany w KPA a ustawa o drogach publicznych
Jak ustalić granice drogi, gdy nie ma ewidencji drogi lub biegnie niezgodnie ze stanem na mapach ?
Jak rzetelnie i solidnie przeprowadzać postępowanie dowodowe, by poprawnie naliczać opłaty za
zajęcie pasa drogowego?
Pod jakie czynności nie wydaje się decyzji o zajęcie pasa drogowego? Pod jakie czynności można
odmówić wydania decyzji?
Określenie zasad obowiązujących przy wydawaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego w związku z
organizacją sezonowych ogródków gastronomicznych

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/ wewnętrznej w celu
prowadzenia robót
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: (tj. sieci i
przyłączy: gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, c.o., kabli energetycznych, urządzeń
teletechnicznych i innych urządzeń infrastruktury technicznej lub ich części)
Wnioski na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (tj. stoiska handlowe tymczasowe nie
będące obiektami budowlanymi, ogródki przed punktami gastronomicznymi, handel okazjonalny,
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itp.)
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/ wewnętrznej gminnej w
celu umieszczenia innego obiektu
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/ wewnętrznej gminnej w
celu ustawienia stanowiska handlowego
Decyzja – awaria
Decyzja – kara
Decyzja – roboty
Decyzja – umieszczenie urządzenia
Decyzja - zjazd na działkę
Umowa na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej
Umowa na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzenia w drodze wewnętrznej
Zawiadomienie na podstawie KPA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Notatka służbowa na okoliczność kontroli pasa drogowego
Uchwała ZDP

Szczegółowy program szkolenia:
Procedura postępowania w przypadku zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz
problematyka dróg wewnętrznych
Omówienie organizacji ruchu tymczasowej i stałej
Decyzje na zajęcie pasa drogowego a zmiany w KPA
Zmiany w KPA a ustawa o drogach publicznych
Prowadzenie robót w pasie drogowym i odbiory w stanie epidemii
Stosowanie kpa w stanie epidemii
Kontakt z klientem w stanie epidemii, dostarczanie pism, przekazywanie informacji
Roboty drogowe i proces inwestycyjny w stanie epidemii
Na czym polega i czym skutkuje zrzeczenie się odwołania?
Czy w przypadku dróg publicznych można stosować milczące załatwienie sprawy i postępowanie
uproszczone?
Czym jest ponaglenie i jakie ma skutki?
Co to jest mediacja i kiedy można ją przeprowadzić?
Czy po zmianach przepisów można żądać oryginałów dokumentów do akt sprawy?
Jak prawidłowo naliczyć karę za zajęcie pasa drogowego i czy można od niej odstąpić?
Jak ustalić granice drogi, gdy nie ma ewidencji drogi lub biegnie niezgodnie ze stanem na mapach?
Czy i kiedy narzucać warunek umieszczania urządzeń w rurach osłonowych? Czy zalecane są tylko
przy przejściach poprzecznych czy też wzdłuż drogi?
Czy w dalszym ciągu uzgadniać lokalizację ogrodzenia graniczącego z drogą gminną? Co wtedy, gdy
ludzie nie przychodzą po uzgodnienie? Co w robić w przypadku, gdy ktoś wybuduje ogrodzenie
niezgodnie z warunkami zarządcy drogi?
Czy za samowolne wybudowanie zjazdu należy naliczyć karę za zajęcie pasa drogowego?
Kodeks reklamowy a opłata za zajęcie pasa drogowego - od kiedy, w jaki sposób, na jakiej podstawie
i w jakiej wysokości naliczać opłaty?
Czy drobne prace w pasie drogowym, np. ustawienie kontenera, wymagają uzyskania zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego?
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Jak postępować w przypadku awarii w pasie drogowym: wodociągi, gaz, itp.?
Jak radzić sobie z problemem regulacji granic pasa drogowego?
Stawki za zajęcie pasa drogowego
Jak rzetelnie i solidnie przeprowadzać postępowanie dowodowe, by poprawnie naliczać opłaty za
zajęcie pasa drogowego?
Jak postępować w przypadku odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy?
Działanie w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia
Umowy użyczenia i wydawanie decyzji w przypadku dróg wewnętrznych
Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności
Naliczanie opłat za umieszczenie infrastruktury
Stawki za umieszczenie urządzenia
Jak rozumieć deﬁnicję pasa drogowego? Czym faktycznie jest pas drogowy i dokąd sięga?
Jak poprawnie wskazać, gdzie dokładnie znajduje się pas drogowy? Gdzie znajdują się jego linie
graniczne?
Jak radzić sobie z problemem regulacji granic pasa drogowego?
Jak ustalić granice pasa drogowego w przypadku, gdy droga jest nieutwardzona oraz gdy brak jest
jakichkolwiek urządzeń?
Jak określać podmiot odpowiedzialny za zajęcie pasa drogowego?
Stawki za zajęcie pasa drogowego
Jaka jest opłata za zajęcie pasa drogowego poniżej 1 m²?
Jak regulować wysokość stawki za zajęcie 1m² pasa drogowego?
Jak prawidłowo obliczać kary za zajęcie pasa drogowego?
Jak powinna wyglądać uchwała w sprawie zajęcia pasa drogowego?
Jak rzetelnie i solidnie przeprowadzać postępowanie dowodowe, by poprawnie naliczać opłaty za
zajęcie pasa drogowego?
Jak poprawnie skonstruować decyzję o wymierzeniu kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego?
Jak poprawnie sporządzać uzasadnienia przy decyzjach administracyjnych?
Jak postępować w przypadku odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy?
Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego?
Przypadki odmowy płacenia kary. Odpowiednie decyzje administracyjne, orzecznictwo i procedura
Jak pisać decyzje zgodnie z kodeksem KPA, aby kolegium jej nie uchylało, a kara została poniesiona?
Co zrobić, aby kary zostały zastosowane?
Czy można odmówić zajęcia pasa drogowego?
Pod jakie czynności nie wydaje się decyzji o zajęcie pasa drogowego? Pod jakie czynności można
odmówić wydania decyzji?
Sytuacja zajęcia pasa drogowego niezgodnie z decyzją. Zajęcie obszaru większego niż podano w
decyzji
Które drogi są drogami publicznymi, a które wewnętrznymi w przypadku dróg w okolicach rynków
miast? Problemy z ustaleniem
Jaka jest różnica między: ”terenem zabudowy” a „obszarem zabudowanym”?
Działanie w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia
Procedura samowolnego zajęcia pasa drogowego i kara – jak to wygląda, jak działać krok po kroku?
Blokowanie przejścia pieszym w pasie drogowym bez zezwolenia - kontrole i kary
Meble typu fotele i tapczany wystawiane w pasie drogowym - nielegalne zawłaszczanie pasa
drogowego
Przypadki "zajmowania" miejsc parkingowych poprzez stawianie pachołków, wiaderek itp.
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Nielegalne zajmowanie pasa drogowego autami reklamowymi, np. „Maluchami” lub autami
zdezelowanymi, lub przez samochodowe przyczepy z zamontowanymi na nich billboardami
Co w sytuacji, jeśli ktoś urządzi sobie parking w pasie drogowym?
Sytuacje, jeśli ktoś wybuduje ogrodzenie w obrębie pasa drogowego
Zasady umieszczania reklam w pasie drogowym
Stawki za umieszczenie urządzenia
Umowy użyczenia i wydawanie decyzji w przypadku dróg wewnętrznych
Podciąganie prądu przez zakłady energetyczne
Na jaki czas zawierać umowę z PGE? Umowa przesyłu: czy ma to być umowa użyczenia, w
przypadku dróg wewnętrznych i gminnych?
Co, jeśli PGE chce się rozliczać opłatą jednorazową?
Na ile lat zawierać pierwszą umowę? Czy początkowo na 3 lata, czy od razu na 25 lat? Jak do kwestii
zawierania umowy ma się odnieść jednostka samorządowa, skoro zarządcy sieci chcieliby podpisać
umowę od razu na 25 lat?
Stawki za umieszczenie urządzenia – jak monitorować tych, którzy próbują je ominąć „po cichu”?
Naliczanie opłat za umieszczenie infrastruktury - omówienie
Jak sobie radzić z sytuacjami, gdy wniosek składają dziś, a kopać chcą już jutro i wchodzą na teren?
Jak egzekwować od budujących (np. sieci szerokopasmowe albo kablówki), aby po skończonej pracy
pozostawili po sobie teren takim, jak go zastali, np. była droga gruntowa z kamieniami, a teren
został rozkopany i nie wrócił do swojego poprzedniego stanu?
Czy zaokrąglać do 1 m², jeśli umieszczone urządzenie infrastruktury znajduje się po części w jezdni,
a po części w poboczu?
Co kwaliﬁkuje się pod awaryjne zajęcie pasa drogowego?
Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego
Zajęcie pasa drogowego w związku z usuwaniem awarii sieci gazowej; w związku z usuwaniem awarii
sieci wodociągowej; awarii studni telekomunikacyjnej; w związku z naprawą uszkodzonego kabla
światłowodowego; w związku z wymianą słupa oświetlenia ulicznego; w związku z naprawą
uszkodzonych studni; z naprawą zatoki autobusowej; itp.
Sprzątanie pasów drogowych, usuwanie odpadów komunalnych i likwidacja dzikich wysypisk w
obrębie pasa drogowego; śmieci i odpadków porzuconych przez użytkowników dróg, pochodzących z
gospodarstw domowych, w postaci różnego rodzaju opakowań: szklanych, plastikowych i
papierowych oraz wszelkich innych zanieczyszczeń występujących w małych ilościach wzdłuż całej
drogi
Składanie wniosków o umieszczenie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze
Jak egzekwować, by plakaty wyborcze były usuwane na czas?
Określenie zasad obowiązujących przy wydawaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego w związku z
organizacją sezonowych ogródków gastronomicznych
Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (tj. stoiska handlowe tymczasowe nie będące
obiektami budowlanymi, ogródki przed punktami gastronomicznymi, handel okazjonalny, itp.)
Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków gastronomicznych
Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w centrum miasta (Stare Miasto) w celu prowadzenia
sprzedaży, gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej (wystawki)
Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Zajęcie pasa drogowego przez schody i podjazdy dla niepełnosprawnych
Zajęcie pasa drogowego przez zarządców budynków pod pojemniki na odpady
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Śmietniki w streﬁe objętej opłatami za zajęcie pasa drogowego: czy można obniżyć tę opłatę?
Uzyskiwanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego pod lokalizację punktów handlu obwoźnego,
okazjonalnego

Prowadzący:
Aldona Janiak – pracownik samorządowy; naczelnik wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska w UM Bochnia, zajmuje się tematyką dróg publicznych, pasa drogowego, lokalizacji urządzeń,
komunikacji, parkingów i organizacji ruchu. Posiada ponad 12-letnią praktykę w temacie administrowania
pasem drogowym. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła studia podyplomowe na
Politechnice Krakowskiej o kierunku Inżynieria Ruchu Drogowego.

Terminy i szkolenia
Data: 05 listopada 2021 10:00-15:00
Miejsce: Wideoszkolenie
Data: 21 grudnia 2021 10:00-15:00
Miejsce: Wideoszkolenie

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i
przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością
karną oraz cywilną
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